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Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

 

Eesti Koostöö Kogu otsustas: 

 

1. Rahvaalgatus.ee ülevaade (Maarja-Leena Saar) 

Nõukogule anti ülevaade rahvaalgatuse arengutest ning probleemkohtadest (vt lisatud slaidid). 

Rahvaalgatus.ee kasutatavus on alustamisega võrreldes jõudsalt kasvanud, kuid aastate vahel 

on siiski erinevused ning sügisest võib täheldada ka mõningast langustrendi. 

Endiselt on probleemiks püsirahastuse puudumine. On võimalik taotleda raha projektipõhiselt, 

aga see ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Endiselt on üleval küsimus, kes peaks olema 

rahvaalgatus.ee “omanik”. Nõukogu on seisukohal, et see ei ole Koostöö Kogu ülesanne, aga 

peame seda üleval hoidma, kuni tekib uus “omanik”, kellele see üle anda. Ideaalis võiks see 

olla Riigikogu Kantselei. Seni tuleb püsirahastust küsida VPK eelarvest (ja seda ka 

lisataotlusena) 

 

Otsustati: 

1.1 Anda nõusolek tegevjuhi konsultatsioonideks Riigikogu, Riigikantselei ja teiste 

valitsusasutusustega seoses Rahvaalgatsuveebi pikaajalise arenduse ja rahastuse tagamiseks. 

1.2 Kuni uue “omaniku” leidmiseni taotleda püsirahastust VPK eelarvest (lisataotlus). Otsida 

võimalusi ka projektipõhiseks rahastuseks. 

 

2. Põhikirja muudatused 

Koostöö Kogu põhikiri on tänaseks vananenud ning ei vasta mh ka seadusest tulenevatele 

nõuetele. Harta kaasamine on olnud problemaatiline, kuid nende kõrvalejätmine põhikirja 

muudatusega ja neid kaasamata ei ole vastuvõetav, kuna Harta osalised on täna meie 

seisukohtade platvorm. Samas tuleks ülevaadata Harta statuut, seda peaks korraldama 



tegevjuht. Statuudi ülevaatamine on pikem protsess ja nõuab põhjalikku ettevalmistust. 

Eelmine Harta uuendus (ja see ei olnud mitte statuudi uuendamine) lõppes läbikukkumisega. 

Nõukogu pidas vajalikuks põhikirja sisuliste muudatustega seonduvat täiendavalt arutada 

järgnevatel nõukogu koosolekutel. 

 

Otsustati: 

2.1 Teha tegevjuhile ülesande viia SA põhikiri kooskõlla kõigi seadusest tulenevate nõuetega, 

jättes põhikirja alles viite, mis sätestab, et SA koordineerib oma pikaajalisi tegevusi Harta 

võrgustiku liikmeskonnaga. 

2.2 tegevjuhil algatada Harta statuudi muutmine ning esitada esialgne aja- ja tegevuskava 

nõukogule märtsi lõpuks. 

 

3. EKK ja strateegia „Eesti 2035“ võimalik koostöö 

Tegevjuht andis ülevaate VPK ja presidendi mõtetest seoses „Eesti 2035“ võimestamisega. 

Nõukogu väga toetab seda mõtet, kuid koostöös Riigikantsleei ja Rahandusministeeriumiga 

tuleks kokku leppida, kuidas seda koostööd täpsemalt korraldada, sh Kogu poolsete tegevuste 

rahastamine. 

 

Otsustati: 

3.1 Tegevjuhil korraldada kohtumine Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga selgitamaks 

välja Kogu võimalused seoses „Eesti 2035“ strateegiasse panustamisega ning tutvustada 

nõukogule järgmisel koosolekul detailsemat tegevuskavaga. 

 

4. Ülevaade EIA koostamisest ja tulevikust 

EIA on ajakavast ca 1,5 kuud maas. Probleeme on esinenud nii sisupoole kui tehniliste 

lahendustega. Sisu poolt hoiab peatoimetaja, kuid tehniline teostus on Koostöö Kogu kontori 

ülesanne, siin on probleemiks eeskätt killustatus (palju väikeseid lepinguid, ei pruugi omavahel 

hästi haakuda). 

 

EIA tuleviku osas on VPK seisukohal, et arvestades nn faktijärgset ajastut, oleks otstarbekas 

EIA väljaandmine iga-aastaselt. See eeldaks muidugi ka hoopis teistsugustel alustel 

tegutsemist, sh püsitoimetaja palkamine. Kogu on teinud omapoolsed esialgsed arvutused 

rahastusvajaduse kohta, VPK  on väidetavalt valmis ka lisataotlust esitama. 

VPK poolt on tehtud ettepanekuid ka järgmiste EIA-de teemade osas, sh “Eesti keele tulevik”, 

“Eesti Õmblusteta areng”. 

 

Otsustati. 

4.1 Toetada Eesti Inimarengu Aruande välja andmise muutmist iga aastaseks juhul kui sellega 

kaasneb SA täiendav rahastus ja tagatakse muud vajalikud ressursid.  

 

5. EKK finantsperspektiiv lähiaastateks. 

Tegevjuhi sõnul on VPK-ga koostöös ülevaatamisel nii Kogu ülesanded kui rahastus, 

arvestades ettepanekuid rahvaalgatuse ja EIA-de kohta. Täpsem selgus saabub järgmise 

perioodi eelarveläbirääkimistel, siis on ka selge, milline ressurss meil kasutada on ning 

milliseid ülesandeid saame võtta. 

Nõukogu oli seisukohal, et ülevaade eelarve täitmisest tuleks edaspidi esitada ühe 

päevakorrapunktina igal nõukogu koosolekul. 

 

 

Otsustati  

5.1 Järgmise perioodi eelarve: taotleda VPK kaudu püsirahastust rahvaalgatus.ee-le ning EIA-

de iga-aastaseks väljaandmiseks 



5.2 Esitada järgmisele nõukogu koosolekule saada ülevaadet SA eelarve täitmisest. 

 

6. Muud teemad: 

Nõukogu pidas vajalikuks kohtuda tihedamini kui kord kvartalis, kuid koosolekute ajad 

võiksid olla pikemalt paigas. 

 

Otsustati: 

6.1 Koostada nõukogu koosolekute ajakava terveks aastaks, sh esialgsed teemad ning esitada 

see järgmisele nõukogu koosolekule kinnitamiseks 

 

 

  

 

 

 

Nõukogu protokoll on allkirjastatud digitaalselt. 
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